ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIULUI BRAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.73/2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 87/1999 privind
însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Brad atestat prin
HGR 1352/2001
Consiliul local al municipiului Brad, judeţul Hunedoara.
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se
propune modificarea Hotărârii Consiliului local Brad nr. 87/1999 privind însuşirea inventarului
domeniului public al municipiului Brad atestat prin HGR 1352/2001, în sensul rectificării suprafeţei de
teren de la 9000 mp. la 15192, 50 mp., precum şi completarea situaţiei juridice actuale cu extrasele de
carte funciară.
Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
municipiului Brad.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi a HGR
nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara, modificat şi completat prin HGR nr. 354/2007.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. ,,c” şi 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215
/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se propune modificarea poziţiei nr. 276 a secţiunii ,,Elemente de identificare” coloana 3
care va avea următorul conţinut:
,, Construcţie cu fundaţie din beton armat, zidărie BCA, şarpantă din lemn cu învelitoare din
ţiglă, P+2 E, suprafaţă construită 2160 mp., suprafaţă teren 15192,50 mp.”
Art. 2 – Se propune completarea poziţiei nr. 276 a secţiunii ,,Situaţia juridică actuală” coloana 6
care va avea următorul conţinut:
,, Hotărârea Consiliului local nr. 87/1999; CF 1784 nr. topo 3a; CF 10 nr. topo 3b;
10/1;11;13/b/1; CF 10 nr. topo 4; CF 1684 nr. topo 5- a; CF 1684 nr. topo 5-b; CF 7 nr. topo 7; CF 3171
nr. topo 8; CF 3206 nr. topo 9; CF 10 nr. topo 10/1; CF 4347 nr. topo 12-1; CF 10 nr. topo 12-2-1” .
Art. 3 – Prezenta hotărâre se va aplica numai după obţinerea avizului conform emis de Ministrul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
.
Art. 4 - Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Hunedoara Deva
- Primarului municipiului Brad
- Inspectoratului Şcolar Hunedoara
- Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
BRAD, 25.06.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Oprişa Ioan Florin

*sistemul de vot : deschis
cvorumul obţinut: 17 voturi ,,pentru”
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